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_La rezulto de jara laboro por.la revuo_!Tegetarano"
de 16-n de januaro 1954 gis 16.1. 1955

La unuaj du anoncoj pri nia intenco renovigi la revuon
"Vegetarano" aperis 16-an de januaro en "Heroldo" kaj en la
februara numero de"Sennaciulc". La 10 leteroj,alvenintaj al
tiu ĉi anoncu, kuraĝigis nin sendi la samajn,iomete ŝanĝitajn
anoncojn, al pluaj 42 esp. gazetoj laŭ jarlibrc de U.E./.. La
rezultojn de tiuj ĉi anoncoj ni publikigjs en la cirkulero de
augŭsto. Estis entute I. 60 alskriboj, el kiuj sufiĉa nomLro
da nevegetaranoj deziris korespondon aŭ alsendon do ilustritaj
poŝtkartcj de la Sankta Urbo Jerusalela. Nur unu persono el ili
sendis du res7sondkuponojn.

Ni atendis pluajn du monatojn, kaj de la 25-a de aUgusto
ĝis 25-a de oktobro sin anoncis malpli ol 30 personoj, el
kiuj denove kelkaj estis nevegetarancj. En la sama tempo la
nombro de interesataj por la revuo pligrandiĝis je 12 gesam-
ideanoj de la novfendita naturista frakcio de S.A.T. kaj je
15 adresoj de Esperante-Vegetaranoj, alsenditnj de F-inc
Olive Robotham, kiujn ŝi persone krnas. La lastaj monatoj havi-
gis al ni pluajn ĉ. 20 adresojn. Entute 1. 126 dueblaj gesftancj,
el kiuj certe nur parte abonos la revuon.

El la informo de la lasta numero de "Vegetarano" 1937 ni
eksclis, ke estas bezonata almenal 170 pagantaj abonantcj, por
e la revuo povu aperi sendeficite. Tial estas evidente, ke

ni ne povas nun aperigi presitan rovuonkiel tiuj de s-anc Bŭne-
mann kaj Janesku. Ni tamen ne volas tubo rezigni la idern de
la ronovigc de la "Vegotarano". Tial ni aperigas Ain ekde
1955 multibligata, ĝis la nombro do la abonoj kreskos.

Al nia peto pri tuja alsendo per aerogramoj materialon
por la revuo , reagis tre malmultaj. S-ano Rooke skribis al
ni, ke en Nederlando ne ekzistas vegetaraj restoracioj, ke en
la pli mnlpli grandaj urboj estas specialaj butikoj por
vegetaraj artikcloj. Sed komenciĝis tre interesa kaj instrua
interkorespondado kun interesuloj por nia revuo. Tio ebligas
al ni, per niaj kunvonaj respondoj, klarigi kelkajn problemojn
de Vegetarismo. Cetere estas donitaj informoj pri dia aspektoj
de Zamenhof-Fondo en paĝoj 6 kaj 19.

Por disponi al geevanoj sufiĉan tempon por liveri kon-
tribuon al la revuo, n'd_ eldonas ĝin intertempe duonjare.

Tre bedaŭrinde estas la malsanoco de s-anc Oscar
mann laŭ informo sur paĝo 4. Ni preĝu pri lia resanigo kaj pri
daŭrigo de lia tre valora kunlaboro por nia revuo.
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70 Sara picniro de la Esppranto-VeEetplra mova& 

El la biegrafic de Oscar Bŭnemann

Naskilis la 19-an de junio 1885 en Hamburgo kiel filo de
eksportkemercisto Hermann Bŭnomann, patro de ses infanoj. Post

*la lornejaj jaroj O.B. fariĝis lernanto en eksportfirmo, por
farilj kcmercisbo. Li baldaŭvid , ke por li pil L...ŭgas alia
profesio, ekzemple la instruista; sed li ne povis decidiĝi por
ŝango kaj restis sur vojc komercisto..

En printempo 1905 li trovis okupon en Parlzo, Ide li restis
kis printempo 19D7. Tie en la vintro 1905-067 instigita de la
Bolonja Kongreso, 9 kaj de sin frato Paul en Anglujc, kiu jam
unu jare pli frue lernis Esporanton, li lernis nian internacian
lingvon. La medie de la Esperantistoj en Parim kaj la ideoj
ligitaj al la afero estis tre simpatiaj al li. La unua traduk-
laboro en la kurso de s-ro Coppel estis artikolc de Berta von
Suttner kontraŭ la milito, el la  revuo Die Woche".

Jam tiam B., leginte du artikolojn pri Vegetarismc en la
Fundamenta Krestcmatio, volis fariĝi vegetarano; sed li estis
ĉiam tre malforta junulo, kaj tial lia patrino, timigita pro
lia sano, admonis lin kontraŭ la Vegetarismo. Tamen du jarej
poste, dum vojaĝo en Italujo en J3rintempo 1908, li ricevis tian
fortan impreson pri Vegetarismo, ke li faris  la decidan paŝon,
cetere ankaŭ sub la influo de sia Esperanto-amiko Renl. de
Ladevze. En la sama jaro ili ambaŭ vojaĝis al 1a Universala
Esperanto Kongrese Drezdenen, kie J11 fondis la V.L.E.

En Hamburgo li edzilis 26. 11,, 1910 kun fino Elisabeth
Huffmeier, Espol-antistie kaj vegetanilanino kaj entute fervc,ra
animo de ciuj ideoj etikaj kaj sociaj ligitaj al ambaŭ movadoj.

En Junio 1912 la familio B. trans1oki21s al Milano en Italujc
kie B. fondis sian propran firmon sub nomo Bŭnemann & Bartoluecc
En la jaro 1913 komencis B. la eldonon de la revuc "Vegetarano'
en Milano. En la sama jaro mortis s-ano de LadevZze.

La mondmilito devigis la familion B. forigi en aprilo
1915 el Italujo. Pcst multaj klopodoj sukcesis B. fariĝi,pro
siaj lingvaj konoj, interpretisto„ kaj tial eviti la uzadon
de mortigaj armiloj,



4 -

Letero de s-ine Elisabeth BlInemann al s-rc N.B. Ravkin

Hamburg 14. 11. ,1954

Kara samideanc,

ìi bedaŭras, ke mia edzc ne prvas mem skribi n1 vi . Alpe-
pleksr kaptis lian dekstran krrprflankcn la 19-nn de septembrr,
kaj kvankam la resanigr 	 bcne prrFresas, li devas havi ankcraŭ
multr da pacience. Li nun lernas dencve la iradcn kaj dtarante
teni la ekvilibrrn.

Pr( tia kaŭzr mi, la edzinr, skribas al vi. Ni ricevis
viajn du pcŝtkartrjn kaj 1a presrl(n pri la f(ndc do n(va
'Tegetaranc: Ni kere dankas vin pr(

Mia edzo dcnis al mi kelkajn ideajn pri la ncva gazetr,
kaj ili estas ankaŭ la miaj, ĉarilinkal mi estas strikta vege-
taraninr ekde 1910.

Vian artik' lcn pri bestbuĉojej mi 1, eis en la germana
revus. "Velzetarisches Universum".

"IU deziras brnan sukcescn al vi. Sed jen kelkj krnsilej:
atentu trr multe la simpatiantcjn - ili neniam fari7Ts

vea.etaranrj - kaj ne prenu anonccjn de pcŝtmark-krlektantcj aI
de aliaj "krrespondemulej", escepto se temas pri Verretarismc.

Kelkajn histrriajn notojn: Voretara Lige Esperantista estis
f(:ndita en 19C8 dum la Dresdena Kcns-resc. Cefa iniciante estis
tiam Renc5 de Ladev?..azel kiu mortis 1913. M.a edzr ĉcastis la
fenden da V.L.E. 1TO8 en Dresdenc. La neg tarulc estns frndita
de li 1913 en Milane.

[.:ia edzc estas ja nun en la malsanulejr kaj nre tio nek
prvas sendi al vi adrescjn nek artikr1rjn pri' la neva revuc.
Eble li ncvas partcpreni en via labrrc pcst plena resaniga.

Mia edzo diras, ke lia adresmaterial(
sed eble pcste, kiam li den(ve estcs en la
la adrusejn.

Mi tro bedaŭras, ke nian() prvas helpi vin en tiu ĉi mcmentc;
sad eble vi krmprenc,s nian situacicn.

kun krraj salutrj
via Elisabeth alnemann
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HISTORIO DE LA ESPERANTO VEGETARA MOVADO

I.V.U. kaj V.L.E.

En "Vegetarano", julio 1927, estis presita en 4 lingvoj
la resumi,gdta regnlarvede la Internacia Vegetara Unio (I.V.U.),
kiu estis fondita en Dresden 1908 laI iniciativo de d-ro Danjou
el Nice, Francujo.La 9-a paragrafo tle tiu ĉi regularo anoncas:
4 oficialaj lingvoj: Esperanto, angla, franca,_ germana kaj dum
la kongresoj la lingvo de la lando, kie la kongreso okazas.

1953 okazis la kongreso en Sigtuna,Svedujo.Oni parplis en
I,V.U.,laŭ supra regularo, 5 lingvojn kun tradukadoj kiel en
U.N,O. Ni kun D-ro Bar-On sendis al tiu "ĉi kongreso leteron kun
propono, rekomendi al membroj de I,V.U., ke ĝis la venonta
kongreso, t. e0 dum tri jaroj, ili lernu Esperanton, por ke ni
havu en la kongreso komunan lingvon. Ni ricevis nenian resnondon
supozeUe pro nia skribado esperant2lngve.

Januaro 1928 aperis en 'Tegebarano" financa raporto de I.V.,
U.,laa kiu estis ricevitaj pagoj el vegetaraj asocioj do !Inglujo,
Beigujo, Francujo, Danujo, Svedajo, Svisujo, Nederlando,Finlando
kaj Polujo.. La financa 'azo de I:V.U. estis tial sufiĉe forta.

Tute alia estis la pozicio de la Vegetara Lige Esporantista
(VoL.E,),kiu estis fcndita en la sama !aro kej loko kial I.V,J.
Domaĝe ni ne posedas foton de la.- Unua Kongreso de V,LQ. 3ed
ni havis la numeron do la miegetarische Pressen de 1908 kua
bele fote de la Tnua Kongreso de :.V.U, kun D-ro Gustav Selss,
neesperantisto, je la mean do la grupo. En la sama jaro prezidis
D-ro Selss la kongreson de la "Deutscher Vegetarior-Bund"
Munke:to, kiun ankAu ni partoprenis.

Lat financaj raportoj de V,L.17,. havis lia kasisto Filnemenn
malhavojn, malgrat la subtonej de I.V.U. pro la presado de
bultenoj en Wegetarano" esperante kaj angle. Kiam la revuo: el-
donis Janesku Kapetzana,1934 2Is 1957, la financaj raporto:
montris eĉ pli grandajn daficiwjn ol antate, ĉar  la eldonito
ne estis poligloto kiel s-ano Bilnemann kaj ne aperigis plu
bultenojn de I.V.U. en "Vegetarano".Tiu ĉi revuo aperis lasoje
aprilo-junic 1937 (XIX jaro) kun jena notico:

GRAVE! Gis nuna momente :komence de madolkyankam r.,
dissend1221y2EltAranon" al pli ol 500 -rJ9:cmcijnine rice"is
kotizon ol_de  28 Tinter kiuj multal  ne sendis la tutan surarn.
Lat kiel ni  anoncis.  ni ":ezenas almenaŭ  171.12E2pta,in membrc:, per
por ke ni potsfl sendiaricite aperirl_

estas antikvihnta,
hejmc, li travidcs
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T.E.V.A. kaj Zamenhof-Fondo
Estas evidente, ke la malsukceso de V.L.E. kaj ĝia revuo

"Yegetaranc" timigis multajn entreprenantojn dum 18 jaroj ro-
rwvigi la revuon. El la letero de s-ano de Bruin, Enschedo,
kiel menclita en cirkulerc de aŭgusto n-ro 85, ni eksciis, ke

mila provo de s-ano Ch. Haugard, farita antaŭ 6 jaroj gn
Abyhcj, ankaŭ malsukcosis.

La nuna provo estas forte ligita kun la agadoj de Zamen-
'iof-Fondo, enskribita 22. 7. 1952 de la Izraela Registaro kiel
kultura asoctc. Multaj esp-istoj ricevis siatempe cirkuleron de
Zamenhof-Fondc kun ludiloj faritaj 1a la libro "Ornamography"
dc N.B. Ravkin, aperinta 1945 kun hebroaj kaj anglaj klarigoj,
La lasta ostis ankaŭ sendita senpage ttl 25 famaj geesp-istoj.
tn la cirkulero estis menciita, ke s-ano (Ivkin dediĉis ĉiujn
9ventua1ajn profitojn de sia invontc al Zamenhof-Fondo.La sen-
ditaj ladiloj havis nur osperantlingvajn Marigojn, ĉar ili no
estis destinitaj per vendado, sed nur por propagaildo.

Intertempe aperis on "Heroldc", de 16-a de decembro 1953
Iis 1-a de marto 1954, 4 al»ulkoloj do s-anù Ravkin: "Simutrio
do la kvadratc", kiuj ebhavis ilust.ralojn kun,konciza kla.wigo
(11, lia Invent°. Ornamografio prezentas, lab. tiuj ĉi artikoloj,
k.luj estas ankoraI daŭi'dgetaj, partan solvon d: la mabemat5ka
prcblemoltiolncmita grupa teerio. Unue okupiPis prl tiu ĉi
problemc en 1905 amorikanaj matematikistoj L E. Dickson kaj 2,
V. Hantington, seC pli detalo estis j,:du ĉi problemo pritraktita
en la libro de A. Speiser: "Dio thoorig dor Grnppen", nrich
1927, En la sesa ĉapitro de tiu ĉi libro (paloj 77-98) estis
21ustritaj ebenaj ornamontej, plejparto c la antikva Egiptujo,
kiu estis la fonte Ze la sokvantaj ornamaj stiloj. Speisor
diris je la komenco de tIu ĉi ĉapitro, ke ornamentiko estas
geometria arte, kiun oni en nia tC3E1PC tute mnlatentas, tial oni
ne kreas plu novajn ornamcjn, kiel en la antikvaj opckoj.

S-ano Ravkin plibrnigis esence siajn simotriajn kartludojn
kaj ellaboris foliejn, lat kiuj la lernantcjlokdo la infan-
gardona alc, povns per algluc de certaj eltranĉaloj kaj iliaj
 kelcrigc laŭ specimenoj ricevi belajn ornamojn. La klarigoj
estas ellabcrataj en la lingvoj: angla, franca, germanal aj
hispana. Ili estas sendotaj al geesp-istoj por ricevi mcndejn

ilde la al ili konataj ludkomercistoj kaj lernej-ostroj.

De tiurilata helpo dependas la sukceso de la rusrue.

k
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V.L.E„ kaj  T.E.V.A.

En ĉiu numero de la "Vegetarano",de 1914 ĝis 1937, estis
ukribita sur la ĉefa paĝo: "La celo de V.L.E. estas - disvas-
tigi Esperanton inter la vegetaranoj kaj Vegetarismon inter la
esperantistoy_ Ni tamen ekscils el la letero de s-ino nneman
ke s-ane Blinemann seniluziĝis pri la varbado de vegetaranoj
inter esperantistoj, LA nia opinio estas var'cado esperantistoj
inter vegetaranoj eĉ pli malfacile. Sendube ekzistas sufiĉa
nombro da esperantistoj, kiuj estas penetritaj de la interna
ideo de Esperanto. Inter ili estas certe homoj seriozaj, kiuj
komprenas ke la krueldjoj r3P la bestbnĉejoj edukas aJkail al
kraelabj de la militoj kaj se í1. havas lonan volon kaj obsti-
nen karakteron, iìi povas facile far4_1i vegetaranoj, ĉar la
ŝanlo de nutro-kutimoj ne postulas apartajn streĉojn.

Pli malfacile estas - propagandi Esperanton inter vegetnra-
noj. La lastaj povas esti tute konvinkitaj de la urla neceso de
interkomprenilo de la popoloj por eviti militojn; tamen multaj
ne povas decidi perdi tempon por ellerni perfekte Esperanton
kaj regi ĝin buŝo kaj skribe kiel sian nacian lingvon.

Tial ni kredas, ke la ĉefa celc de T.E.VA. devas esti -
organizi la jam ekzistan'uajn geevanojn, jnterkonatigi kaj kura-
ligi ilin per nia revur, veki ĉe Ili la konscion de nia sankta

T.E,V.11, konsistu plejparte el membrojIkluj konsideras
sin pionirojn de la venontaj pli noblaj hemindaj generacioj,
kiuj konfidas la verecon kaj noble= de la pacema homaro,
eĉ se tiu ĉi ideala empc ne estas ankoraŭ prokstma.

Vencnte ni aperigos adresojn de ia al ni konataj sindonaj
Esperento-vegetaranoj de la tuta mondo, por ke ili povu inter-
korespondi pri niaj komunaj aspiroj.Kompreneble ni sendos cer-
tan nombron do nia revuo al esperantistoj ne-vegetaranoj kaj ni
tre ĝojus ekscii, ke ĝi influis kelkp.jn per ĝiaj artikoloj
kaj instigis ilin aliĝi al nia movado.

Ni sekvos la konsilojn de s-anc Oscar nnemann kaj ne ak-
ceptos anoncojn de poŝtmark-kolektantoj aŭ aliaj korespondemu-
loj, escepte ke temas pri Vegetarismo.

Ni daurigcs aperigi la revuon multibligota duonjare.Se
la nombro de la abonctoj estos proksimume 150, ni povos
eldoni la revuon presctan trimonate.
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DLNO DEZIRIS ESTI VEGETARANO

El la letero de B.S. 21. 1. 1954

Estimata samideano,
Leginta en "Hereldc" pri via intenco renrvigi la revuon

"Vegetarane", mi kuralas skribi Zi tiun leteron a/ vi.

Kvankam nuntempe mi ne estas vegetaranc, tamen la afero
havas mian intereson. - iintau kvar jarcj, dum rundvejaPe en
Nederland°, mi restadis 3 tagojn en la hejmo de mia amiko G. P.
de Bruin el Enschede. La tuta familio, konsistanta el tri
personcj, estas vegetaranoj„ Kiel gastc mi krmprenetle kon-

-sumis senviandan man-Ion, kiu tro plaĉis al mia Reveninto hej-
men al la pensiono„. kie mi tiutempe loPis,mi volis eviti vian-
dcn, sed la afero ne estis facila en pensionelkie oni ne kutimas
fari apartajn aranIojn por aventuala wretarane. Intertempe mi
edziais kaj ekhavis propran lolejon, sed mia edzino kutimas -
kiel multaj aliaj Tirinnj - prepari viandon al fiŝojn, kaj mi
mem, dum mia lisnana vivo (42 jaroj) ŝatas vianden.

Pasintsomere vizitis min la 19-a jara K. L. de Bruin
(filc de suprenomita 	 de Bruin). Li rDstadis en nia hejmo du
kaj durnan tagojn. Sciante ka li estu.: donaska vegetarano,
mia edzine preparis por li florbrasiken, karctcjn, tomatejn ktp.
Mi rimarkis ka li havis benan apetiton kaj ke 1:!. aspektas san-
egze. Post lia vizito mi kaj min odzino diskutis la Tegetarancn
manAcnotial mi nun Ooziras fari kelkajn demandcjn al vi:

1) Cu estas prudente subite ŝanal niajn manIc-kutimejn„ tute
forjetante ĉiujn specojn de viando aŭ fiŝo ?

2) Cu la vegetarane vivas pli malmultekesta el la "Viandano”
Mi pensas precipe pri la altaj viand-prezoj.

3) Cu eblas vivi vegetarane en lando, kie la Irlaimate dum
vintro malebligas , malmultekostajn legomojn ?

4) Cu kafo estas sana trinkajo ? ei ja devenas de vegetara
planto, sed oni ja diras ke li kalzas kormalsanon.

5) Cu oni akiras sufiĉajn vitaminojn per vegetara manne ?
6) Cu la vonontan revuo publikos manPo-receptcjn por

la vegetaranoj ?
7) Cu legomoj al fruktoj grasigas ? Mia edzino estas tre

svelta kaj Tolonte deziras esti pli dika.
( Sekvas respondoj de de s-anrj tavkin kaj Lndrieu)
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JANG 11E4215 ESTUTEG.;-.34.1..RaDie

respondoj de N.. Ravkin

.asiondn al la unua demando , mi alnortas interesan okasin-
taloa rakontitan en "Veetaruno" julie-septembro 1931.

?ama germana verkisto rakontis pri sia unua kaj lasta
kunsdo kun Bernard Sha7, kiun li ekkrnis Ĉ9 la marbordo atua.
3ri7hton dum la matena bane. Post iom da diskuto ili intarkon-*
sentis rankontird te la luno en la banloka hotelo.

Inam mi je la fiksita mcmnnte eniris la manlejen de la
hotalc, Shar jam sidis ĉe la tlIblo kaj man*Ii,; florbrasikon kdj
spinacon kun bona anetito. Post io ,.da tempo la kelnero venis
kun oladc Dor mi,sur ldu troVilis bonodera rostita molviandaĵo.
i kaŝo rigardetis mian tablckunulon. -I vidis ke li su11cJ71s

la nazon kaj suprrntiris la brovojn. ŝajnigis ke mi vidas
neDior, knrnistranĉilen kaj volis ataki Ia rostahn. Gusta
kia .rj astis nranonta la unuan pacon en la buŝon, li gkkaptis

'banon kaj diris: "4e manlu tion, estas Ja kadavralo! vi
haclo murdon sur vin konscienco!"

lia voZo senis raŭke kaj ekscitita, i rz-sncadis f3-tamo:
-;u sinjoro Shav, la bestoj ja davas esti manlataj; ili

ne hsnrs pli altan tankon ol sorvi kiel nutra"ir al la plej
alta besto, la homo,

na lasis min fini, li donove ka-)tis nian brakon kaj
diris: "Sa vi ne per•csos al mi ke vi na plu manlos viandon,
na estas plu rilatoj inter ni."

La anikeco de la granda autoro certe estas_ flatanta, Sed
ĉu hi valoras oll multe el bonodcra molviandalc? Pri tio mi an-
koraa devis mediti. Evidento mia meditado estis tro longa por la
ekscitita verkisto; tar ntuli mia docido li rkstaris kaj Iris
kun 1, florbrasikc kaj soinaco al alia tablr. KI balbutis res-
oondITton,sed ne ricevis respondon. Li turnis al mi la dorson."

i:ara samideanc,s-re ilanc! So vi siacere vrlas esti vegatara-
no, vi davas alkutimili rigardi L.-viandmanlatlen kiel kadrvraIon.
eesu lati Pin kaj sentu na-lzon je li, kiel tiu veEtarano.

:Lmu ke vi eUcnis virinon all bclan kaj nlog•n ol via edzino
kaj vi tre ŝatus oesadi Ain, sed via kensciencr ne mrmesas al vi
pertidi vian ŝatatan edzinon. Same perfido estas uzi nor m-alPado
korpon de vivanta esta,c, kiam la nature Prezentas al ni abundon
da rruktoj, legomoj, kornoj kto.00r la vivtono de la homo.
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(dalrigc de paIo 9)

2) La vegetara manlalo ne estas ĉiam pli malkara ol la
viand-nutrado, sed naniam povas viandano vivi tiel malmulta

-

kesto kiel vegetaranc, Tiu ĉi fakte siatempe kenvertis min:
Kiam mi venis el Odessa al Munkeno 1897, eni ekkonis tie la
vegetaranojn lel ilia aspekto: 111 estis plejparte longharaj
kaj cni nemis ilin "brasikapostoloj", Mi interesiAis pri tia
tre sana kaj belaspekta vegetarane. Li invitis min en sian
ĉambron por montri al mi sian tagmanAcn. Estis telereto da
sekigitaj prunoj, enakvigitaj antl;ŭe dum kelkaj hcroj.Miri-
"gite pri la simpleco de tiu ĉi tagmane, mi kenkludis ke
la homo bezonas tre malmulte da nutradc por esti tute sana
ke estas honto malpuriAi per sangverŝadc do bestoj per nia
vivtenade. Ekde tiu ĉi tago mi fariris vegetarano.

3)
Se iu lande a sosona malebligas la uzadon de freŝaj

legomcj, en:1 pevas kensumi sekigitajn traktoln? pizejn, rabojn

ktp. 9 kiuj eatas kensergataj ĉiam kaj ĉie.

4) Vi demandas, ĉu kafe estas sana trinkalou L ea,aon
crii puvas derandi pr. teo, modera alkcholismo, fumadc
Pri ĉiuj tiaj aferoj, kiuj kencernas la personon mem,sed ne
aliulejn, mi respondos kiel J17-11 la filozefe Nitzsche:
Sc iu faris al mi malbenen, mi dirae al li: se mi suferia

de via malbonago, mi pardonas al vi, sc vi mem suferis de

kiel do mi povas pardoni n1 vi!"

5) Pri vitaminoj. Cu la feraj bestoj, kiel elefanto,
ĉovale, bovo k.a ne ĉerpas el la naturo ĉian necesan por
ilia ekzistado kaj laborado? Nur la homo havaa skrupulojn
pri la valere de sia nutrado.

6) Receptojn alporti estas malfacile per intornacia
revuo, ĉar manAroceptej de unu lando ne povas adoptiAl al

tiuj de alia lando kun aliaj plantoj, klimatoj k.s.
7)A1 la lasta demando pri via edzino, volanta esti pli

dika, mi respondes roe per rakonto de Bernard Shaw,kiu ne
estis dika. Lia amiko malsvelta kaj dika diris al li:
"Kiam oni vidae vin, old povas supozi ke en Anglujo regas
malsatc". Shaw respcndis: "Kiam oni vidas vin oni ekscias
kial dc en Anglujo regas malsato." Eble via edzino prime-
ddtos kaj k(nkludos, ke dikaj hemcj malsatigas aliulojn.

Ekzistas proverbe on antikva hebrea libre "Patroj":
"Kiu multigas viandonitiu multigas vermejlt(en tembejo).
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LETERC DE S-IO L. ANDRIEU de 18-a  de decembro 1954_

( 1. rue Grandville,Aancy, Francujo)
Knra amike,

Viaj respondej al la Danc estas interesaj, sed laŭ mi,
no sufiĉe precizaj por kontentigi nevulon, kiu serĉas la vejen.
Li certe ricevcs respcndejn en danaj publikajej "Vegetarisk
Tidsschrift", "Tid oj Vi", Sun and bealth" ktp. Tamen mi mem
rospendos kaj vi povas evont. eltiri el tio ion por kempletigi
viajn respendejn" (ili sekvu plene kaj senŝanAc -

1) Sc vi pasio ŝatas vianden kaj fiŝojn, vi plu manAu
lomat° el ili, samtempe clk-utjrniute al vegetara nutrade.
Poste tio ŝajnes al vi pli bengusta. Ciuckazo ne
se via stomako reagos pro tiu eksterkutimilo.

2) Vegetarane pevas vivi tre sIrre: en la kutimaj mona.
stas granda parto da malutila luksc 	o multekesta_
3) En ĉiuj lanj.cj cni pruvas kenservi per la vintrr:

mrjn, ceren3ojn, sekigitajn fruktojn, nuks:j?1 ktp. -

4) Ne k(rfuzu "sanan P kaj "vege'.aran" dleton iiì1taj voge-
Lajej estas venenaj. La malpermeso d-e lzafo ne ortas afere do
vegetarismol sed higionismc. Oni puÇns uzi kafen kiel ku.aci-
lon,sed ne kiel ĉiutagn trinka3c. Hatura trinka:Ìo estas akvo.

5) La sportk mcntras ke vagetaronej bonfaAas0
vegetara diete onhavas pli da vitaliincj el la kutima vianda
dieto, en kiu estas tro malmulte da-k-radalej.

6) La viandanoj bezcnas kemplikajn receptejn, per ne senti,
ke ili manAas kadavrejn. La vegetaranoj manIas fruktejn kaj
legomojn en stata kiel eble plej proksima al natur- state.
La revuo pcvas okaze dcni kelkajn sugestojn pri tio. Sed tio
e estas lia re].e, ĉar ekzistas sufiĉe da na' j revuoj
aor tiuj praktikaj detaloj.

7) La ordinaraj homoj estas ofte tre grasaj. La naturistcj
stas ĝenerale maldikaj. Tamen persono vere tro maldika povas
rasigi per naturismo, fariAante pli sana.

ESTUS TRE DEZIRIEDE KE EN LA VENONTAJ NUMEROJ DE

IA REVUO VENU SIMILAJ SUGESTOJ DE GEEVAN0J.

N. B. navkin.

leee
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EL LETE.30.1 AL NI SL;ip1TAJ

Ricevinte nian cirkuleron de audUto 1954, skribis 
el mi

21-an denovembrolkun permeso uzi 7:5.,-1 por nia revuo) jenan

leteron s-ro 
Bebel Sernnsen„,dalla peranto de internacia

grafik.a EsP. Ligo, 
Hygaardsvd 19. 

Farm, Danlandc:

1ln la venonta monato laDanoj festeJ lu 1,ristnaSkan Feston,
ne precipe per religiozaj kunvenoj, sed-1-rjpsIrtt: tuantn lardon,
viandon, anserojn, kokinojn ktn. en tia grz-,do, ke multaj el ili
rost "la sanktaj tagoj suferas terure pro stomak-mmalsancj.

Ledo estas unu el tiuj aloj, kiujn bozons la moderna temo(1211.91_291291:

aiversforme kaj en multaj kamnoj. r.stas tuts certe ke la ledo-
industrio grandskalc flcras je Vosto de 1: bastoj, kiuj nevole

	

liveras "la krudmaterialen" (iliajn halltojn).
	 sc oni el tuta

koro dez5r1)5 ke la bnstol ne estu mortigatsj,
 sed -vivu pace

flanlw de pensnntaj homoj, tc:ran ne estas 115.1,, afero 7,,is

lasta wco
 dotru kaj fcrigi ĉiujn bestbut.ejojn.

	Ltle
 la sciencistej, kiuj nuntsmpe uze171
	 iliajn cerbojn

kaj sportojn en fabrikado do diablj armilc, ,evas dkiri
 la

dankemcn de
 la homaro, se i1 volus okupi sin Dr3 el-pensi:do (12

novaj Iltofol kaj materialoj, util por la 1-1Pme.

( 	
Pri tio palon i de la revuoto

Alia pense altrudas: Eic okazos se
 ne nin ekzistus best-

buZtejoj kaj la homoj lasus la
 bestojn plinoTbrilti ldŭ pronra

instinkto? Cu tiutempe estus sufiĉa sp,o nor la. homaro,
 kiu

mem grandskale plierr.tndilas jaron post
 Pro, sZ se ili konas

	

rimedojn kontra treaj naskoj ?
	nets 3Šn 	s-Jortuld esnrimu

siajn opiniojn Pri tiu 15 grav--ga demando
 (,v1-tnontan numeron).

Lepnte la malnovan testamenton Oencso
 9 - 3) eni ri-

tu.rkas la frazon: "Cie kio mcviIas kajvivas, n.rvu al 
vi kiel

mannalo, kiel verdsn 11-rbon mi donas al vi tie-. tiur karnon
kune kun r,ia animo - la sango - ne manlu!''ot.

Tau1ta5 temoj

religiaj la Biblic estas ĉiram la vere de 1- verecoj.
(Legu ankonl Geneso I. 29.

 L.B.11.)

Rigardu grandan ĉevalon, kies nutrade Isonsi.rtas el herbo

kaj alispoca vegetnIc. NI tiu beste 0pCkmalsana, ĉu 
pl ne

Posedas multajn fortcjn, kvankam I-5.11.~-)
v5 °nacia t

EL LA LETERO DE MLNCREFORMANO

de 23-an do decembro 1954

Responda al via letero de la 13-a nuna, kiun mi legis

intereso. F-ino Robothnm prave informis vin, ke mi estos

iutraArefornano. Tio ne signifas, ke mi aprobas principe la

nnAadon de viando. i konstatis, kiel aliaj konstatis, ke
•
 nerale au oftege vegetarancj manIadas tiel malseo kaj

nuscience kiel alL0j, kies ĉefa "peko"(lau la umociaj vege-
taranci) estas, ke ili manladas viandenv Bena amikino mia,

Iu naniam dum la vivo manl=is -viandon, tamen multege suferas

zc kancel-o; tio ne surprizis min, ĉar mi konis gion ora-

rrui mangmanieron. Mi na konsentas Pri la pure emocia decidn

ne manAi viandon - ar tio estas kruela k.s. Uultaj vegeta-

anoj 	portas ledajn ŝuojn, uzas ledajn monujojn k.t.p.

rergesante, ke la ledbestej estas neprg mortiitaj, same kiel

ni mertigns manaI-bestejn por  homa celo, ĉu ne ? Mi ankau

ute ne konsentas, ke la vegetarismo rilatas al la morala ken-

uto interhcma au al 1i grava Problemo de la internacin (kaj

lia) militado. Cu homoj manIas au ne manlas viandon, ili

stas launature BeN113 (kion la scienco konstatas); La

ilitndo estas rezulto de la ekonomia (financa) sistemo,

In regas tra la mondo. La homoj Aenetale ne kauzas

ilitojn;,ili estas la ŝafoj,kiujn gvidantaj kondutos

sendos mi devas diri) al la milita buĉejo. La vegetarismo,

1 ripetas, tute ne rilatas al tiu problemo....

(sekvas detala respondo de N.B. navkin)
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RESPONDO AL LA LETERO DE MLNIREFORMANO de N.B. lavkin 

januaro -173
Estimata snmidenne,

Mi tre dankas al f-ino Robotham por nia skriba interkona-
tile, ĉar via letero de 23. 12. 54. prezentas al mi okazcn -
klarigi pli detalo mian starpunkten pri Vegetarisme.

Pri  via amikino vegŠ;Iaranilla, kiu suferas 'arr kancera.

dc vi kun certece asertas, ke li dovenas de neĝusta manĝade ?
Eble 2i estas afero de heredale a u alia kaŭzo. Kiam mi venis
entau ĉ, 60 jaroj al Munkeno› mi kensbatis'5elkaj vegetaranej
stis tre palaj, La homoj dirisake tio devenas de ilia nesuMa

nutrado.Sed mi logis artikolon de veLatara kuracisto, ke la halzo
de paleeo estis la kutimo de tiuj vegetaranoj ĉlutage lavi
iliajn korpojn,eĉ dum wintro, per malvaima nkve, ke ili havas
tial nesufiĉan varmcn. 	 mem, kiu jam eniris la 82-jaran filen,
ne inte-ealĝis dum mia tuta vivo pri manlafercj, Mi vivas simple
kiel aliaj homoj kun escepte de vianda kaj fiŝa nutradow

Pri la uzade de ledo.
Vi ripreaas la vegctaranejn, ĉar ili portas daŭre ledajn

ŝuojn, uzas ledajn menujojn k.s. Cu la 1-estej estas mortigitaj
nur por eksrluato de iliaj hautoj kaj ne por manĝo de ilia viando
kaj in.5estoj ? Oni jam delonge fabrikas bcne&ajn senledajn ŝurjn,
sed ili estas ankoraŭ tre multekcstaj. Se multaj hcmoj deziras
porti tiajn luojn, ili pcvus esti eĉ pli malmultekcsta ol ledaj.
Pri tio jam skribis antau pli al 80 jaroj Hrward Wiliams,la
verkinte de la libro "The rtbik of the Diet". La moderna indus-
trio jam delonge anstataŭas rimenejn per artefaritDj,klui estas
eĉ pli fortaj kaj longdauraj ol tiuj de ledo. Sm-,e oni
kas senledajn menujojn, paperujojn ktp.

La morala signifo de Vogetarismo

Vi skribis ke vi tute ne konsentas, kc Vegetnrismo rilatu al
la morala konduto interhoma nŭ al la grava problemo de intarna-
cia (41 alia) militade. Kial do vi povas nei la efikon de la
best-turmentadcj kaj buĉadoj por la junularo kaj ankdU por la
maturaj homoj ? So vi asertas ke la homoj estas laŭnature BONAJ,
ĉu ne ustas nia deve flagi tiun ĉi virton kaj ne detrui aŭ
difekti ĝin per alkutimiĝo al kruelnIej ?

Mi tre ĝojus ricovi de vi rosponden al tiu ĉi letere.
Eble mi aperigos viajn pluajn opiniojn en la venonta numero.
Lntau cio ni devas esti toleremaj.
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Uljnyzei de la militoj ( dŝurigo de pago 14 )

Vi skribis kc la militado estas rezulto de la ekencmia
ohnome, kiu regas en la mendo. Sed tiu ekrnemia sistema kon-
plotns on trnnsdono de 9. dekoncj da li tero al nutradc de
bootc,j, dum la homoj ricevas por ilia nutrado nur unu dakonon
4c1 la sama terc por nutradc pere de la testej. Pri tio jam
ntotutis famaj scioncistoj kiel Humbc1d, Hindede k.a. Estas tiel
ovidente, ke) vegetarisme rilatas al okonemIr kaj Imilitado.

UnOtaranoj kaj ne.g2221_

Mi skribis al vi ke inter naturistej-reformanej kaj vegeta-
vinoj ne estas granda diferenco, ke uzantaj lakton kaj ovejn por
nutradr ne povas esti senripreĉaj vegetaranoj. F-ino Robotham,
kiu ricevis kopion de mia letero al vi, kenkludis el miaj supraj
-ortoj, ke mi estas negnno. Nun mi informas ŝin kaj aliajn ge-
vanojn, ke ankal mi ne estas ĉiam senriproĉa vegetarano.Tamen

ml kredas ke lc homoj pregresas (cala tre malrapidaj paŝoj)ankai:
un merala rilato, ke eble post jarcento(j) la militalc kaj best-
tulade cstes fcrigitaj, kiel ĉesia la nficiala koTerca kun ge,t-
oklavej, la Uraraj krue1a(4 de inkviziele ktp.,kien mi skid-
bis antaI 43 jaroj en MiP arbikolc. "penscj pri Leatbuĉejoj".

Vogetarism, kaj. la nuna  terkulta'-adc_.

La tarkultarade estas preskau on la tuta mendo farto ligita
kun 1,)st7_redndo, procily: kun preduktado de lnkte kaj uvrj, La
bestrj liveras krem tie la sterkon per la kapoj. Tial estas por
vagotaranr,deziranta vivi lAnitnre, tre mallaelle okupiIi pri
Psuktaj k-j lagomaj planbej sen ekaoluate de besucj,Mi k-nzes
tJan 'Are Iervo/:an vogearunrn kaj pacifistrn an Izraelo, N. Hoini,
Li ricevis antraŭ 30 jaroj kune Lua aliaj kelenigantaj en Emek
Izr:Iel po dek hektaroj teron kun 	 levalr kaj nembren da
kekinej. La kolenigantaj familioj fondis 	 vilnlon Nahalal kaj
sufiae bone mastrumis per produktrdo de grenoj, legomej,lakto
kaj avrj. Post nelonga tempo ĉesis Prni L bestbredaden, kiu
ne konvenas al lia vdvkencepto, transdenis siajn dek hektardn
kun la "zestoj al ln :vilaĝestraro kaj prenis per si unu hekta-
ron por kulturado de fruktarbrj. Pasintan jaron li ferlasis la
vilaĝon kaj translokiĝis al urteto Herzelia, kie li okupiĝas
ĉefe per instruado.

Aliaj similaj provoj de kolonigado de vegotaranoj per sola
fruktarba kaj lcgoma kulturado, sen kestbredadc, en nia lando,
ne progresis.Ni serĉu tamen nevajn vojejn de terku1turad6.
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:tantaj asnekt21 de niaj esnercj,

Post supraj pritraktcj cni povas konkludi ke ĉiuj laborantoj
isanqo de la nunaj viverdej estas senbazaj idealistejkaj

e'emuloj. Mi alportas jenajn faktrjn, our kiuj baziPas niaj
eercj por la olenumr 	 do niaj aspiroj en la estenteco, eĉ

ne estas ankcroŭ tre nreksima

1) La unuigitaj nacioj laboras kun certa sukceso pnr
v.:rsajn lekajn kcnfliktrjn. Tiel ekzemple estas paco salvita

•diferencoj inter Jugoslavkujo kaj Italujo koncerne la haveno
sto_ Same kontrclas la eficistrj de UNO la malamikojn rila-

511 de la Izraeln gtato kaj liaj najbaraj arabaj Itatoj,
elpaute eksplodon de militado,

La organizado de UNESKO kreas kulturan kuniaboradon de
_rarsaj aacIcel kaj okupihs ankaŭ (nuntempe ankoraŭ malmulta)
3r solvo de la prchlemc do intornacia helnlingvc.

3) La helpserv de UNO dissondas en multajn landnjn pinnircji
-r naza laborado. IU legis ekzemple en la "Friedensrundschau"
_moron ll 1954 artikolcn do Llfrad Knaus pri lia sukcesa pac-

crado en Pakistan por eviti k(nfliktojn inter muselmanoj
•1 Hindoj en tiu lando.

Z) Elektitai krmitatoj do la ;irandaj reistarcj ckuplbs
r. apliko de atemenergio por pacaj industriaj celrj, anstatal
aia apliko en militcj por detruo de la homa civilizacic.

En la sunrenomita numorr le "Friodensrundschau" mi legis
morojn de Berta von Sutnor pri' ŝiaj 1randaj malfacilaIrj por

lperigo de lia libro," For la batallloj" kaj fcndigo de la unua
paca asocio en Wieno 1€91, Se ni atingis er malpli ol 70 jarcj
eian prcgrescn de la efektiva paca laborado, ni povas kun certoc,
aserti, ke la militado inter la popoloj pli kaj pli limigios.

persone esperas, ke kune kun tuta ferigo de mileitade okazos
ankaŭ la forigc 	 de la nunaj bestbuĉejej.

Estimata samideano, s-re Manlreformano,
Site niajn diferencojn koncerne diversajn sta.rpunktejn,

ii tamen esparas ko vi, kiel infermis min f-ino Robotham, kun-
laborcs por aranlado de vegetara frakcio de la Brita Esp.
Kongresc kaj poste ankaŭ por formigo de inda vegetara kunveno
dum la jubileja Esp. Kongreso en Bolcnjo, Italujo.

Sincere salutas vin N.B. 5avkin.

- 17, -
rt do carler, Belzer, Venezu61Carac;Is.,_

Reurb. Linvad, Tablitas, Blcque No 6, Aptc A-3
witau kelkaj tagoj mi ricevis la probnumeron de la aperrnta

:ti VEGETARIING, kaj mi tre Icjas ke via idee fariĝos realign.
ns se on la kcmenco la revuc devas aperi en modesta frrmo.

arioncc estas malfacile, sed mi kredas ke, se la obhavr de
ro estos icmete interesa - kaj i pc-vas esti interesa  se
brnanto kontriburs sian ercn da sablc - la nombro de la
ntoj pli kaj pli kreskos, tiel la revuo povas fariPi pli
ksa kaj aperi kun pli alcga prozentado. Mi de kuraPigas
gpite de ĉiuj malholpa/cj, iri kurale antaŭen kun via on-
• nc. Estus bedaŭrinda faktr, se en la tuta mondo ne estus

nembrr da geevanrj por apngi efike vian laboron. La
*tika eksporimentc mcntrcs en kia gradc oni povos plibcnigi
-evunn por disvastigi la Vegotarismon kaj altigi la ctentcn de
1dr amasc da esperantistcj ne-vegetaranrj.

Estus tre kcnvona se en la ĉiujaraj internaciaj Esperantr-
. scj la vogetaranoj parteprenantej estus kune, mannus kune
nrganizus ilian specialan kengrosetnn. Tic no nur altirus

atenten de la esp. revurj, sed ankaŭ de naciaj gazetoj infcr-
J detalojn pri Intarnaciaj Esp. Kcngroscj. Certe en ĉiu

eingresc rni farus kelkajn n(vajn adoptojn, ĉar la esp-istrj
s multe pli maturaj per la vec-otarisma ideo el ne-esp-ist(j.
sumc: La eblecrj por la varbadc per la abcno de nia krmuna
estas nealĉorpeblaj. De, ne timu iri kuro antaŭen kun

idec. La germana prrvorbe:"Freŝe agantaj-ducno gajnantej.
La plej interesa frazc n la spocimenc 	• de la futur-:

Laranc estas, laŭ mia cpinic, la asertn ke Vogetarismc estas
rna idec de Esperantc. Jes, vi tute rajtas. La nura praktika
de Esperantr, ncme rzia uzo kiel intarnacia helplingvc,estas
lalriĉa lunceptc prr vera Esperantistr. La ĉefa colc de nia
trc ne estas aŭ estis ke la orel,j sin komprenas, sed ke la
J sin k(mprenul la kcrcj do'ciuj h(ma.j estaIoj. Sed per ke ?
kcmprenr estu pli pr(funda estus sqlutinda, se la legantrj
ia Vegetaranc havus per ilia ligilc, krcm la vogetaraj kaj
rmrbaj temoj, ankal interganen de pacomaj ideoj. Ciu rajtas,
'uldi aliajn opiniojn, eksp(ni sian prepran opinicn.

sendas al vi dek uscnajn delarojn por helpi al vi finan-
iaj Dor ke vi povu sendi le VeJetaranon al kelkaj samidcancj,
ne havas la eblecon pagi larrkrtizcjn..



_Respondo al la letero de s-ane Belzer 	 13. 1. 1955

Larega evanc,
el via letero de 16.12. 1954 mi raspondis per aerpgtkarto

2.1. 1955, ke vi devas neprc partopreni la jubilean Un.Kengreson en
lolonjc, Italujc, por efektivigi tie la organizon de la esp.vegetar-
anoj kaj arafigi kunsiden. Li mem ne povas partopreni tiun Kengrescn;

Íi mia aIo pa 1jalo a,alfay(ie 	 aancra.2ed v.
erte havos tie sufiĉajn. ges-anojn, kiuj helpes al vi, Precipe
estos f-inr Olive Rebothan via fideln kunhelpantc. Si skribis al
mi, ke en la Un. Kongreso on Eerno 1947 kaj MelmZ 1948 ckazis vege-
taraj kunsidej, kaj en Bournrmouth, Paris kaj Machen 1-3J renkcn-

tis multegajn vegetarancjn, same en la Sa Kengresc	 en Nanci, ,

1954, kie estis fondita la vegetara frakcic de S.L.T.
Vi skribis, ke ostus bedaŭrinde fakto, se en la tuta m(ndo ne

estus sufiĉa nembrr da -Tevan2j por apegi efike nian labercn. Kiel
vi ekvidcs el la paĝc 2 pri min jara laboro per revivigi la el-
&men de la revu< "Ver,etaranr", la rczultcj Ais nun ne estas tre
kural‘igaj. Krom letercj ni ricevis neniajn infcrmojn, artikoletcjn
ktp. per la revur; mi estis tial devigita mem plenigi la 20 palejn
de la revuetc per miaj artikoletaj kaj respnclej al leterci. ji
estas temen konvinkita, kc venes sufir da kontribuoj por la
revue en la unua durne de 3„7. nuna jaro, ke tielmaniere en la dua
duonc de la jare 1955 la revuo aperos pli enhavriĉa.

La plej kuralignj vcrt j de via leterl estis via konsento_ kun
miaj aspircj, ke veetarismc devas fariAi la interna ideo de EsPe-
rantr. Instinktive mi espriiAs tion abtal 43 jaroj. Tie estis en
la jarc 1912, kiam mi esperantitis kaj zyerigis unue en la german('
"Vegetarische 7arte" mian artikolon Schlachthaus- GedankenQ Ekde
:iu ĉi jare mi neniam leejLe profunde kredi je la fcrino de la
kruelaj, malestetikaj kaj por la hemarc malindaj bestbuĉejcj, ke ili
kun ĉiuj apartenajcj estus mcntrataj en la estentec kiel atesto de
tolainta barbara tompe kcai servos instruil:n per la vencntaj pli
Palaj generaciej. Eble ti( okazes en tre malproksima tempo, sed la
Olrfektivigitaj rninigaj batn153rj ,kiuj minacas la ekstermadcn de
lt luma gento unuflanke kaj la homa ekzista vele kaj sento: aliflanke

ln hemaren ion post ion ŝanAi ilian vivmanieren. Tial ni
leivn, nin konsideri kiel la pionircj de tiu estcnte tempo kaj tiel-
mann!» kencentrigi niajn agadejn.

01 finas la leteron per la prezentadc de la aspektcj de nia
3ntrupiph, kunligitn kun la aspirej de Zamenhef-Fendc, kir estas
parto piPtekribita sur parlo 6 de la revuete.
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Respondo al s-ano Belzer (daurigc de paĝo 18)

La fakto ke Zamenhof-Fondc eldcnas la revuon negetarano"
tns signifplena por niaj aspircj: Ni kvazal korektas a kom-
)tigas la profundan pacan sopiron de Zamenhof, esprimitn en

"interna ideo de Esperanto" kaj en lia "Homaranismo". Kvan-
n el la ĝisnunaj reagcj de samcelanoj al niaj cirkuleroj ni
prvas esperi, ke sufiĉa nombro da evanoj aliĝos al ni en la

nreksima tempo, ke ni tial ankoraŭ longa tempo devas labori
kun deficitc, ni tamen kredas , ke malmulta nombro da sindonaj
Jferplenaj samcelanoj, kuraĝigitaj de nia elstare etika pre-
gentado de la vere ideala Esperantismo, pcvas efike helpi al
nia entrepreno, ne per varbado de abonoj, sed per kontaktigo
kun kemercantej kaj geinstruistej, kiel menciita sur paĝo 6
kaj ankaŭ fabrikejoj de kclorigitaj pavithŝtonej.

Pri tiu ĉi neva branĉo de ekspluato de mia ornamcgrafa
Invent°, vi espereble baldaŭ legos en "Hercldono Mi petis la
rodakboron de Hercldo sendi al vi kaj al certaj aliaj sindonaj
kunhelpantcj por la revuo wVegetaranc",pc unu numerc de Heroldo,
kie aperos miaj artikoloj, ankaŭ tiujn, kiuj pritraktas gravajn
demandojn de la esperanta mevado.
m 	Eble vi scias ke pasintan jarcbn aperis en Heroldo miaj  4

artikoloj, kiuj klarigis kcncize mian ornamografan invonton,
kies ev. profitojn mi dediĉis al Zamenhof-Fondo. Nun mi sendis
al Heroldo specialan pritrakton pri la multflanka uzado de la
tre simpla desegno "Eiffelturo" por la fabrikadc do kolorigitaj
pavimŝtcnoj. !Ti mem ellernis antaŭ 30 Jaroj la metalan nodelfa-
rndon por tiu ĉi fabrikado, kiu estis disvastigita en nia lando.
Sed antaŭ ĉ. dek jaroj oni ĉesis ĉe ni tiun ĉi fabrikadol.
Tial mi komencis ellabori mian perfektivigitan simetrian kart-
ludon kaj pretigon de folioj por ornamdesegnado en div. lernejcj.
Sed ekzistas landoj, kiuj daŭre uzas kolorigitajn pavimŝtonojn.
La apero de miaj tiurilataj artikoloj kun ilustralej en Heroldo
povas faciligi al niaj sindonaj geevanrj kontaktigi kun tiaj
fabrikejoj, kiuj eventuale mendcs ĉe mi la metalajn modelojn,
kiuj estas protektitaj per kopirajto.

Ekzistas ankoraŭ multat aliaj eblecoj de ekspluato de mia
invente favore al Zamenhof-Fondo kaj la eldonata revuo. Sed
estas rekomendinde disvastigi antaŭe nur limigitan nombreon da
ornamografaj artikoloj.

Atendante viajn ceterajn aerogramojn , mi sendas al vi
miajn korajn evanajn kaj amikajn salutojn ,.//: 	 64,i^-
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EL L.:1 dAZETARO

Beatrice Flemming (Eltiraĵo de Wegetarisches Universumn)

Popol- kai  mondekonomio 	 Vegetarismo

Landoj, kiuj povas esti lzelitaj, estas ĉiam minacataj pro
danĝero de nutradmanko. Kiam toreno plantita por fruktr.rboj kaj
legomoj donas dekcpan kvanton de nutrado ol la sama tereno ser-
vanta por paŝtejoj de bovoj kaj ŝafoj por la homoj "viandanoj",
estas tial terure malnparema gajni la nutradon, ne rekte de la
plantcj, sed pere do la bestoj, kies kerppartoj atingas la homon'
duone difektitaj. Ce la vegetaca nutrada vivtenc povas ĉiu lando
havigi sufiĉan nutradon por siaj enloĝantoj. So ni konsideras
ke Vegetarismo kaŭZas pli bonan sanstaten pre evito de alkoholismo
kaj fumado, ni povas kun certeco aserti, ke disvastigo de natura
nutradc inter la popoloj pova solvi la nuntempan ekonomian mond-
kaoson. La viandnutrado estas ne nur tre multekosta, sed ĝia pro-
duktade estas anka ligita kun malfacilaĵoj, kaIzitaj de diversaj]
malsaneccj du la bestoj. Cetere ni scias ke la viando tro rapide
putriĝas post la bestbuĉadc.

Vogotara nutrado sufiĉas por kontentige de ĉiuj fizikaj
vivnecesoj: Ci rezultas forton, persistecon kaj longdrlŭran vivon.
Vegetaraj atietoj atingas mondrekerdojn en sportaj konkursoj.
Vegetarismo kententigas ia mcralajn kaj estPtikajn sentojn de la
homaro. Ci kaŭzas noblecen kaj simpatian lumradicn. Gi estas
praktikita de multaj famulej dum la homhisterio,

iintal ol kondamiul aliajn homojn pro ilia miliwdo, ni zorgu
per nia purn vivteno, ke ni ne helpu al amasaj senbezonaj murda-
doj de sentemaj Vestoj. La pac:, ĉiam dependas .de la prptektAdo de
malfertuloj per la fortuld. Ni volas per ferigo de senutilaj
kruelaĵoj krei novan civilizacion, kie regos la perfekta paco,

Konfer KcAerwitz _(E1 la libr( "Die Tierbriider"1_

nKial mi, kiu estas feliĉa ne esti persekutata, persekutu
persekutigu aliajn ! Kial do mi, kiu estas feliĉa ne esti

kaptita,kaptu aŭ-kaptigu aliajn kreitalejn ! Kial do mi, kiu
estas feliĉa ne suferanta dolorojn, katzu dolorojn al aliaj
kreitaĵoj ! Kial do mi, kiu estas feliĉa ne esti mundita
mortigita, vundigu aŭ mortigu aliajn kreitaĵojn  1
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